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Београд - Божидар Ђелић, потпредседник Владе Србије задужен за европске
интеграције и Чедомир Јовановић, шеф посланичке групе Либерално-демократске
партије, требало би крајем новембра или почетком децембра да се појаве у Прекршајном
суду како би дали изјаве у поступцима који се против њих воде под сумњом да су
прекршили Закон о Агенцији за борбу против корупције, сазнаје Данас.

  

Председник Прекршајног суда Милан Мариновићкаже за Данас да су по захтеву
Агенције у току поступци против Ђелића, Јовановића, као и шефа посланика СРС у
Народној скупштини Драгана Тодоровића, јер овом независном регулаторном телу нису
доставили доказе о преносу управљачких права у фирмама у којима имају власнички
удео. Мариновићнаводи да је Прекршајни суд упутио позив Ђелићу и Јовановићу да се
појаве пред судом и дају изјаве, док је у случају Тодоровића упућен допис Агенцији за
привредне регистре, „како би се разјаснили неки подаци“.

  

Подсетимо да је Агенција за борбу против корупције још у јануару 2011. саопштила
јавности да је против Ђелића, Јовановића и Тодоровића упутила захтев Прекршајном
суду за покретање прекршајног поступка.

  

Вицепремијер Божидар Ђелић, према наводима Агенције, није у року од 30 дана од
именовања на место државног функционера пренео управљачка права у предузећу
„Хоусе оф Еуропе Инвест Б.В.“ , које је у потпуности у његовом власништву, односно да,
уколико их је пренео, о томе није известио Агенцију у року од пет дана од дана
преношења.

  

Агенција је саопштила и да је, проверавајући тачност података из Извештаја о имовини и
приходима, утврдила да лидер ЛДП Чедомир Јовановићније доставио доказ о преносу
управљачких права у привредном друштву „Радна група д.о.о.“, да је као власник 50
одсто удела у овом предузећу наставио да потписује одлуке које се односе на
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управљање и да након стицања 100 одсто власничког удела (18. маја 2010) није пренео
управљачка права ни над новостечених 50 одсто. Јовановићу је 25. октобра 2010. упућен
допис да достави доказе о преносу управљачких права и Агенцији су 29. децембра 2010,
преко пуномоћника, достављени подаци о лицу на које су пренета та права, али без
доказа . Накнадном провером је утврђено да је Јовановићнаставио да управља „Радном
групом“.

  

Проверавајући тачност података из извештаја о имовини и приходима Драгана
Тодоровића, Агенција је утврдила да овај функционер није пренео управљачка права у
предузећу „Тодоровићтранспорт д.о.о.“, које је у потпуности у његовом власништву.
Тодоровићу је упућен допис 9. новембра 2010. да достави доказе о преносу управљачких
права, на који Агенција није добила одговор.

  

Сва тројица функционера су ранијим изјавама за наш лист категорично негирала наводе
Агенције за борбу против корупције.

  

Уколико Прекршајни суд донесе одлуку којом утврђује постојање прекршаја, Законом
прописана санкција је новчана казна у износу од 50 до 150 хиљада динара. Иначе, према
незваничним сазнањима Данаса, ово није први пут да су Божидар Ђелићи Чедомир
Јовановићпозвани на изјашњавање у овом случају.

  

(Данас)
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